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SUSTENTABILIDADE

MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DE FACILITIES

GESTÃO 
DOCUMENTAL

TRABALHO 
TEMPORÁRIO E 
OUTSOURCING

SEGURANÇA HUMANA 
E ELETRÓNICA LIMPEZA BENEFÍCIOS E 

INCENTIVOS

GESTÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS

SERVIÇOS 
PARTILHADOS

SAÚDE E SEGURANÇA 
NO TRABALHO

Fornecimento integrado de serviços por 
via de uma interlocução única, focado 
na satisfação e no conforto dos clientes.

Referência no mercado de soluções de 
alimentação, adaptadas aos diversos 
setores de atividade.

Food Service Provider na área alimentar 
e não alimentar, com soluções 
adequadas a todos os segmentos.

Serviços especializados em áreas não 
core das organizações, permitindo o 
foco no essencial do seu negócio.

Especialistas em serviços de saúde e 
segurança no trabalho, garantindo locais 
certi�cados e cumpridores da legislação.

Management and Services

RESTAURAÇÃO 
COLETIVA

RESTAURAÇÃO 
PÚBLICA E CATERING 
DE EVENTOS

VENDING

Food Services

REPRESENTAÇÕES E 
LOGÍSTICA

PRODUÇÃO 
ALIMENTAR

PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL

Logistics and Distribution

Facility Services

A Trivalor é associada e membro da Direção do 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável.

INDICADORES BUSINESS & FACILITY SERVICES

Volume Global de Negócios
milhões de euros

2019

2015

2010

2000 250

400

650

885

Clientes com 2 ou mais 
serviços

2019

2015

2010

2000 459

681

1.103

3.653

Serviços de Restauração
milhões de refeições | restaurantes

33

1.330

46

1.900

70

2.500

75

1.680

2000 2010 2015 2019

Recursos Humanos
colaboradores

2019

2015

2010

2000 8.477

13.676

23.775

26.413

Serviços integrados de segurança, 
suportados por um dos mais modernos 
centros de controlo operacional.

Gestão e manutenção de instalações e 
ativos imobiliários, assente na 
valorização e otimização de recursos.

Gestão de concessões, serviços de 
catering e apoio a eventos, com uma 
vasta diversidade de espaços.

Produção de uma vasta gama de cafés 
especialmente concebida para o setor 
pro�ssional.

Serviços de limpeza, desinfeção e pest 
control com tecnologia diferenciada no 
âmbito da saúde e ambiente.

Referência em gestão documental, com 
foco no suporte, simpli�cação e 
agilização de processos para empresas.

Soluções de vending adaptadas a cada 
cliente, com garantia de qualidade e 
segurança em todo o território nacional.

Desenvolvimento de soluções de 
higiene e limpeza no setor pro�ssional, 
com foco na inovação de produto.

Emissão, gestão e comercialização de 
produtos e serviços que garantem a 
otimização de benefícios extra-salariais.

Cedência de recursos humanos em 
regime temporário e prestação de 
serviços em outsourcing.
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+ 510 ton
REDUZIMOS

em emissões de CO2, 
devido à produção de 
energia fotovoltaica
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3 últimos anos

+ 104 ton
DIMINUÍMOS

de sal e açúcar, reduzindo 
a sua incorporação nas 
refeições que produzimos

saude 
de  qualidade

´

2019/média 3 últimos anos

+ 580 ton
RESGATÁMOS

de bens alimentares e 
refeições, evitando o 
desperdício

Erradicar 
a  fome
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+ 840 ton
ELIMINÁMOS

de plástico em materiais 
incorporados nos nossos 
fornecimentos

proteger  a 
vida  marinha
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e  consumo
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~

´

,

2019/média 3 anos anteriores

+ 300 ton
ENCAMINHÁMOS

de óleos alimentares 
usados para valorização, 
evitando a poluição
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+ 1300 ton
RECICLÁMOS

de papel e cartão, que 
voltou a ser utilizado como 
matéria-prima

proteger  a 
vida  terrestre
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